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چمل .کویژنی ھوساوی اع دامنھ 
غمگینی داشت سئر صحنھ 

وحشتناکی مکردی گی 
دای .مردویآیلی 
بی و اع مریم 

جایی گی نزیکی 
و صلیب عیسی 

کیشریاوی 
.ھوساوی



چطوری کل ای اتفاق لھ 
آخر زندگیچطوری کتن؟

ای طوره اع ری مسیح، 
؟ترسناکی تموم بی

چطوری 
گی ھوشتی 

وه کوره ای 
یح مسآیا صلیب بکیشی؟

ا آی؟کردویتیاشتباھی 
شکست واردویتی؟خدا 



.  نواردویتیخدا شکست ! نھ
.مسیح اشتباه نکردویتی

ھ مزونستی گی ھمیشمسیح 
وگرد آیمل گن محکوم بھ 

موقع گی حتی .مرگھ ماو
وری مسیح آیلی بی پیا کلنگ

.کار یھ وتوتی ا مریمه 



چن روژ وره یھ گی 
ژنی ھت و مسیح بکوشری، 

.پائلخوش بویی دایھ روین 
گلیونھ مکردگی مرید لی 

پولھ حرومھ دری او 
خویی کار او وت مسیح . مکی

مراسم ای کاره  ارا او .کردیھ
!چھ کلمھ ل عجیبی. مھ انجام داسیدفن 



دوازه مرید اع مسیحاوه، بعد 
موافق بین گی ووه مسیح و

30خاطر رییس کشیشل ارا 
.نقره خیانت بکنتیکھ 



ن آخریمسیح یھودیل، اع میمونی 
وعده غذایی وژ اگرد مریدلی 

او چیل جالبی در مورد . واردی
خدا و وعده لی وه کسھ لی گی 

ھ تیکبعد .دوسون داشتوی وتی
نون وگرد جومی دایھ کلون و 

آوردیھ ویرون گی جسم و 
مسیح خوین 
گی ماو باعث 

.بوخشریگنالون 



مسیح وتیھ دوسھ لی گی او خیانتھ مکی و اوون 
موتی مھ فرار ) حواری مسیح(پطرس . فراره مکن

وت قبل دنگ کلھ شیرل ھومھ کل چیمسیح .نمکم
.اع مھ سھ گل منکر موینو



بعد مسیح ھر ا شوئھ ارا
عبادت خدا چی ارا باخ 

ھار نزیکی (جسمانی
مریدلی گی ). اورشلیم

.اگرد او بین خاو بردنا
ای.مسیح ستایش کردی

بیل ای جومھ اع ...باوه 
وه یونا کل ھر .مھ رد بو

طور تو صالح بزونی ھر
.ماوه اووه



وه یگال دسھ ای اج آیمل وه رھبری 
دووم ناوردی مسیح .یھودا چن ارا باخھ

ح مسی.ولی پطرس گوش یکی بریتی
.یاواشی گوش پیا گرتی و شفا دا

مزونستی دستگیری وژ مسیح 
اع گپل و قسمتی 

.خدایھدستورل 



رل رھب. جمعیت مسیح ئون برد ارا بلنگ مال کشیش
اع ا .یھودی وتون مسیح باید بکوشری

پطرس اع ال نزیکیھ 
ھوساوی نوکرلھ آگر 

. سئره مکردیو 



تو ووتونکرد گل سئر پطرسون مردم سھ 
ھر اع  طوره پطرسیج !بینھاگرد مسیح 

مسیح وتوتی منکر گی 
.و حتی دشمین داتیبی 



یھ شب. بعد کلھ شیر قویلونی
صدا خدا بی گی وه گرد 

کلمھ ل . میاتیپطرس گپھ 
مسیح ماوردیھ ویر و پطرس 

.مویایھ گری



او . بییھودایج ھم شرمنده 
مزونستی گی مسیح ھوچ گنایی

نکردیھ و سی تیکھ نقره ایج 
دوما ولی روحانی آوردیھ 

.گل نا نیالھ 



ن یھودا پولھ آشتی ا رو زمی
.و چی بن وژ آشتیھ دار



ی روحانیھ ل وره پایلت رھبر رومان
ناه گمھ :پایلت وت.مسیح ئون آورد

.یو کوتاھی می اج ای پیا نکردیھ د
جمعیت ادامھ ئون ولی 
. گری کردندائھ 

!  صلیببکیشتیر 
!صلیب بکیشتیر 



ی آخری دی پایلت تسلیم بی و عیس
.محکوم کردی و کیشانھ صلیب

آو مسیح ئون میخ کو کردسروازلیج 
.  دمون آشتھ نوم روی وشالق ئون دا
نا شمشیرون دا ا نوم سر و سرئون کو

ا و کونا کردا بعد کردنھ قئر چوئھ ر
.کیشانھ صلیب



و .عیسی ھیشھ مزونستی گی وه ای شکلھ ممری
ی کھ یوجھ مزونستی گی بخشی اع گنالی ارا کسھ ل

مجرم ترکیج ھم گی وه دو .گی وه او معتقد بینھ
صلیب کیشریاوین اع ال 

یکی گی وه . مسیج بین
اعتقاد داشتی چی عیسی 

ولی ارا بھشت 
.نچیآواکھ 



عد تحمل ساعتل رنج و عذاو 
عیسی وت تموم بی و اع دنیا 

ماموریتی جی کامل . چی
رفیق لی اوون بی و 

آرامگاه شخصی اع 
.کردخاکون 



سروازل رومانیایی آرامگاه 
ئون مھرو موم کرد و 

.محافظتون کرداژینی 
دی کسی الون 

بچو نمتونستی 
.نوم یا بایھ دراع 



م اگر یھ آخر داستان بو چنی غ
ولی خدا کار عجیبی. انگیزه

کردی و عیسی ارا 
تنیا یھ ھمیشھ 

!نوویھپیای 



لی شووکی اولین وخت اع ھفتھ قی
اع مریدل مسیح کوچکی 

دی گی پلیا وره ئونی 
وختی سئر ال قوره، 

کرد دیون نومون 
مسیح اع گی دی 

.نووینوم قوره 



ژنی اع بلنگ قوره ھوساوی مویایھ 
!  مسیح ظاھر بیتی اری. گری

وه عجلھ و خوشیا گل ا ژنیجھ 
مریدل بقیھ تا بوشیھ آوردیا 

مسیح! زنیھمسیح گی 
!آوردیاگل مردن اع 



مدت کمی مسیح گل آوردی ارا ال مریدلی و 
لھ ترکا داستان وه صلیب کیشریاینی گی آیم ز

اره دومسیح .راسی بی. داتیمکردی نیشون 
پطرس ارا خاطر منکر بینی ! بویازنی 

بعد . ھ کلبخشیتی و وتیھ شاگردلی تاخبر بئن
اووه مسیح گل آوردی ارا بھشت جایی اژ 

.وره ھتوی



)قیام کردن مسیحعید (اولین عید پاک 

داستانی ا گپل خدا ، انجیل

ا دی بی ا

، 26-28لوقا -)نویسنده انجیل(متی 
13-21جان 

."ھومھاول کلملتون نور و روشنی میھ ا "
130:119مزمور 



آخر



داستانل کتاو مقدس انجیل وه ایمھ اع خدایی 
و آوردیھ وجود و میتی گی ایمھ اعجیب موشی گی ایمھ 

.بشناسیم

خدا مزونی گی ایمھ چھ کارل گنی انجام مون دایھ گی
مجازات معصیت مردنھ ولی خدا . معصیتھاسمون 

ل ھومھ فره دوسھ موری و تنیا کوری عیسی مسیح ک
.  یکردی تا وه صلیب کیشیا و ارا گنال ھومھ مجازات ب
لی بعد اوه عیسی مسیح گل آوردیھ زندگی و چی ارا ما

سی تا اگر اوت باور داشتوی و اژینی بپر! بھشتیعنی 
!مکیگنالت بوخشی ، او ای کاره ارانتھ 



باور درینو گی حقیقت یسھ ، ای اگر 
:خدالھ بوشھ جملھ 

نھ وبیمھ باور درم گی تو خدایی ! عیسی مسیح عزیز
.یمکآیمی تا جلو گنال مھ بگری ، و تو دواره زندگی 

ا و گنال مھ بوخش تبوری مکم وه زندگی مھ تقاضا 
رد بتونم زندگی جدیدمی داشتوی وروژی ارا ھمیشھ اگ

ورت کھ تا اع تو فرمون بورم و جور ککمکم .تو بوئم
.آمین. ارا تو زندگی بکم

16:3جان .بھھر روژ انجیل بخون و اگرد خدا گپ 
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